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ΑΛΓΕΡΙΑ 
 

Α. Οικονομία της χώρας  
 
Μεγαλύτερη χώρα της Αφρικής, κατέχουσα την πρώτη θέση ως παραγωγός φυσικού αερίου, στην 
Αφρική και 3η χώρα στον κόσμο σε αποθέματα σχιστολιθικού αερίου. Αποτελεί τον τρίτο 
μεγαλύτερο προμηθευτή φυσικού αερίου στην Ε.Ε. 
Πληθυσμός 40,4 εκατ. (Ιαν.2016 εκτ.), ΑΕΠ $213,5 δις (2014), $238 δις (2015 εκτ.), Ανάπτυξη % 
3,8 (2014), 2,9 (2015 ), 3,4 (2016 εκτ.), Έλλειμμα Ισοζυγίου Τρεχουσών Συναλλαγών -15,2% 
(2015), Εξωτερικό εμπόριο (2015). Το εμπορικό ισοζύγιο της χώρας εμφανίζει έλλειμμα $10,33 
δις για το α΄εννεάμηνο του 2015. Το έλλειμμα οφείλεται στη μείωση κατά 40,24% της αξίας των 
εξαγωγών υδρογονανθράκων (96% της αξίας του συνόλου των α/εξαγωγών). Κατά την ίδια 
περίοδο, πτώση επίσης σημειώθηκε και στις εισαγωγές κατά 11,34%. Η μείωση των εισαγωγών 
οφείλεται στην απόλυτη προτεραιότητα που έχει δοθεί από την α/κυβέρνηση για τον περιορισμό 
εισαγωγών από τις αρχές 2015 ώστε να επιτευχθεί μείωση των εισαγωγών κατά 50% το 2016. Η 
α/κυβέρνηση εισήγαγε τις άδειες εισαγωγών σε τρείς κατηγορίες προϊόντων (αυτοκίνητα, τσιμέντο 
Portland και σιδηροπλισμό) που αντιπροσωπεύουν  εισαγωγές συνολικής αξίας $11 δις . 
Χώρα σημαντικών δυνατοτήτων στον ενεργειακό τομέα. Από το 2014, και την επιταχυνόμενη 
πτώση των διεθνών τιμών πετρελαίου και φυσικού αερίου, η αλγερινή οικονομία, έχει εισέλθει σε 
μία περίοδο σταδιακής επιδείνωσης βασικών μακροοικονομικών δεικτών και αυξανόμενων 
ελλειμμάτων του ισοζυγίου τρεχουσών συναλλαγών. Διαπιστώνεται ανάγκη διαφοροποίησης της 
α/οικονομίας με ανάπτυξη, των τομέων μη ορυκτογενούς ενέργειας. Επίσης, απαιτεί αδήριτη 
ανάγκη η δομή της οικονομίας να μετασχηματιστεί από κρατική και κρατικοδίαιτη σε πλέον ελεύθερη 
μορφή. 
             
B. Διμερείς εμπορικές και οικονομικές σχέσεις Ελλάδας- Αλγερίας 
 
Οι οικονομικές και εμπορικές σχέσεις της χώρας μας με την Αλγερία αναπτύχθηκαν ραγδαία μετά το 
έτος 1980. Το 1982 υπεγράφη η Συμφωνία Οικονομικής, Επιστημονικής και Τεχνικής Συνεργασίας, 
στο Αλγέρι. Στο επίκεντρο του ενδιαφέροντος παραμένει επί σειρά ετών η προμήθεια φυσικού 
υγροποιημένου αερίου (η σχετική σύμβαση υπεγράφη το 1988 και η έναρξη λειτουργίας της 
μονάδας υποδοχής, στη Ρεβυθούσα, πραγματοποιήθηκε το 2000). Η χώρα μας προμηθεύεται 
σχεδόν το 20% των αναγκών της σε φυσικό αέριο.  
Βάσει της Συμφωνίας Οικονομικής, Επιστημονικής και Τεχνικής Συνεργασίας, έναρξη ισχύος 
της το 1987,  έχουν πραγματοποιηθεί έως σήμερα δύο (2) Σύνοδοι της Μικτής Διυπουργικής 
Επιτροπής (ΜΔΕ)  Ελλάδας- Αλγερίας. Η 3η Σύνοδος της Μικτής Διϋπουργικής Επιτροπής, 
προγραμματίζεται να λάβει χώρα, στην Αθήνα, το προσεχές έτος. 
 
Διμερές Εμπόριο Ελλάδος- Αλγερίας 
         2014- 2015 σε εκατ. € 
 

 
          2014           2015 

ΜΕΤΑΒΟΛΗ 
2015/2014 % 

ΕΞΑΓΩΓΕΣ 
ΕΛΛΑΔΟΣ 

         281,1          195,7      -30,4% 

ΕΙΣΑΓΩΓΕΣ 
ΕΛΛΑΔΟΣ 

         199,2            132,3      -33,6% 
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Από το έτος 2009 και εντεύθεν, ο όγκος των εμπορικών συναλλαγών Ελλάδας- Αλγερίας σημειώνει 
σημαντική αύξηση, κυρίως λόγω της μεγάλης αύξησης των εξαγωγών μας, αλλά και της εισαγωγής 
από τη χώρα μας μεγάλων ποσοτήτων φυσικού αερίου. Το 2012 το πλεόνασμα του εμπορικού μας 
ισοζυγίου με την Αλγερία διευρύνθηκε περαιτέρω και έφθασε τα €89,1 εκατ. Αντίθετα, το 2013 ενώ 
καταγράφηκε σημαντική κάμψη των εξαγωγών μας, παρατηρήθηκε μείωση του πλεονάσματος του 
εμπορικού μας ισοζυγίου σε μόλις €5 εκατ.  
Οι κύριες εξαγωγές μας προς την Αλγερία (2015) αφορούν: Τσιμέντα, ορυκτά καύσιμα, σίδηρος 
και χάλυβας, λέβητες, μηχανές, λιπάσματα. 
Οι κύριες εισαγωγές μας από την Αλγερία (2015) αφορούν κυρίως το φυσικό αέριο 
 
Το σκυρόδεμα τύπου Portland και ο οπλισμός σκυροδέματος αποτελούν τα δύο σημαντικότερα, 
διαχρονικά, εξαγωγικά μας προϊόντα. 
Αθροιστικά, το 2014, οι εξαγωγές αυτών των δύο προϊόντων ανήλθαν σε €60,72 εκατ. ήτοι το 
21,4% των συνολικών μας εξαγωγών προς την Αλγερία (€282,84 εκατ.). 
Κατά το α΄ εξάμηνο του 2015, τα δύο αυτά προϊόντα, παρέμειναν τα σημαντικότερα εξαγωγικά μας 
προϊόντα προς την Αλγερία, με €17,46 εκατ. (τσιμέντο) και €15,28 εκατ. (σιδηροπλισμός), 
αντίστοιχα. 
Εξαγωγικές μας επιχειρήσεις: ΤΙΤΑΝ, ΑΓΕΤ ΗΡΑΚΛΗΣ, ΣΙΔΕΝΟΡ, ΧΑΛΥΒΟΥΡΓΙΑ ΕΛΛΑΔΟΣ 
Όμως από το τρέχον έτος με την εισαγωγή καθεστώτος περιορισμένων αδειών εισαγωγής, οι 
εξαγόμενες ποσότητες έχουν δραματικά μειωθεί και παράλληλα απειλείται η δεσπόζουσα θέση της 
χώρας μας στη συγκεκριμένη αγορά. 
 
 
Γ. ΤΟΜΕΙΣ ΠΡΟΩΘΗΣΗΣ ΔΙΜΕΡΟΥΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑΣ - 
     ΠΡΟΟΠΤΙΚΕΣ 

 

 Τομέας ενέργειας: φυσικό αέριο, συμμετοχή σε προγράμματα ανάπτυξης ανανεώσιμων 
πηγών ενέργειας (ΑΠΕ), προώθηση εξαγωγών ηλιακών συστημάτων, μεταφορά 
τεχνογνωσίας. 

 Βιομηχανία: (ελαφρά βιομηχανία, όπως υφαντουργία, αφαλάτωση νερού κλπ.) 

 Γεωργία-αλιεία: ανάπτυξη γεωργικών εφαρμογών, παροχή τεχνογνωσίας, οργάνωση 
συνεταιρισμών, εξαγωγές γεωργικών μηχανημάτων. 

 Τρόφιμα, μηχανήματα, καταναλωτικά προϊόντα και φάρμακα: βρίσκονται στην πρώτη 
γραμμή ζήτησης και είναι εντός των δυνατοτήτων μας. Η αγορά φαρμάκων συγκεντρώνει το 
ενδιαφέρον όλων των μεγάλων διεθνών ομίλων, λόγω του μεγέθους της αλλά και των 
υψηλών περιθωρίων κέρδους που τη χαρακτηρίζουν.  

 Κατασκευαστικός τομέας: υπάρχουν μεγάλες δυνατότητες ανάληψης μεγάλων και μικρών 
έργων λόγω των νέων έργων υποδομής που πραγματοποιούνται στην χώρα.  

 Λιμένες: δυνατότητες συμμετοχής ελληνικών επιχειρήσεων στο πρόγραμμα 
εκσυγχρονισμού των αλγερινών λιμενικών εγκαταστάσεων  
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